
USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Do dodatne strokovne pomoči so upravičeni otroci s posebnimi potrebami. Po Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami so to: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 

oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 

otroci z avtističnimi motnjami in s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja.  

 

Učencem z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja zagotoviti:  
 

 

   pomoč učitelja, prilagoditve v razredu,

 ,  pomoč šolske svetovalne službe

 ,  dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli

 .  mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove
 
 
 
Če ti štirje koraki ne pripeljejo do napredka, staršem predlagamo začetek postopka usmerjanja. Ravno 

tako se začetek postopka usmerjanja predlaga, če ima učenec zdravstvene težave, ki ga ovirajo pri 

učni uspešnosti. Starši ste tisti, ki svojega otroka najbolj poznate. Če opažate težave, se lahko obrnete 

na šolsko svetovalno službo. Pomembno je, da je učenec s težavami odkrit čim prej in deležen 

ustrezne strokovne obravnave.  

V okviru postopka usmerjanja starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa 

pripravi Poročilo o otroku. Oba obrazca se odda na Zavod RS za šolstvo. Komisija za usmerjanje 

otroka usmeri v ustrezen program z odločbo, kjer je določeno število ur dodatne strokovne pomoči na 

teden, izvajalec dodatne strokovne pomoči in prilagoditve.  

 

Z usmeritvijo v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo lahko otrok pridobi prilagoditve in tri vrste dodatne strokovne pomoči: 

 
 , učno pomoč
 , pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj
 . svetovalno storitev

 
 
 

S svetovalno storitvijo se zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi 

potrebami in je namenjena družini otroka, strokovnim delavcem in vrstnikom. 

Svetovalna storitev vključuje pogovore z otrokom, razredne ure, pogovorne ure s starši, roditeljske 

sestanke, mediacije, izobraževanja, sodelovanje s šolsko svetovalno službo, vodstvom, strokovno 

skupino, oddelčnim učiteljskim zborom, zunanjimi inštitucijami, osveščanje vrstnikov, staršev, okolice. 

 

Na OŠ Žiri dodatno strokovno pomoč izvajajo specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, 

psihologinja, surdopedagoginja in učitelji na svojem predmetnem področju. Dodatna strokovna pomoč 

se izvaja v ali izven oddelka, individualno ali v skupini. 

 

Dodatne informacije lahko dobite pri šolski svetovalni službi ali na spletni strani Zavoda RS za šolstvo 

http://www.zrss.si/default.asp?rub=127 . 

 

http://www.zrss.si/default.asp?rub=127

